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Till alla folkvalda politiker i regionfullmäktige i Region 

Västernorrland 

 

För kännedom och åtgärd 
Sveriges Regering 
Minister Lena Hallengren 
Lotta Oscarsson 
 
Sundsvalls kommun 

John Azab, enhetschef 
Eva Mårtensson, enhetschef 
Andreas Gammeddehewa, sjuksköterska 
 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad med vändande e-post . 
 
Sekretess prövning; ingen sekretess 
 
2019-03-26 
 
MYCKET SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET BEDRIVS INOM REGION 
VÄSTERNORRLAND 

KVACKSALVARNA FORTSÄTTER VERKSAMHETEN PÅ 

SUNDSVALLS SJUKHUS 

Idag inspelade och offentligt publicerade samtal med Regionsjukhuset i 
Sundvall 

1:a samtalet denna morgon 

SVERIGE GRANSKAS 

Medicin avd. 2, Regionsjukhuset, Sundsvall, Region 

Västernorrland, och där sjuksköterskorna, LYSSNA MYCKET 
NOGSAMT på detta inspelade samtalet av denna dag 2019-03-26 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-medicin-avdelning-2-regionsjukhuset-i-
sundsvall-20190326 

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-medicin-avdelning-2-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190326
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-medicin-avdelning-2-regionsjukhuset-i-sundsvall-20190326
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2:a samtalet denna morgon 

SVERIGES GRANSKAS 

Läkaren och verksamhetschefen Maria Strandberg, 

Regionsjukhuset i Sundvall, Region Västernorrland, inspelat denna dag 
2019-03-26, efter att inspelat samtal tidigare med sjuksköterskorna, 
LYSSNA MYCKET NOGSAMT på detta inspelade samtal 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionsjukhuset-i-sundsvall-
verksamhetschef-maria-strandberg-20190326 

 

Ulla Bittner ska inte utsättas för ytterligare mera KVACKSALVARE 
som inte kan läsa innantill i Ulla Bittner journaler. 

 

Ulla Bittner ska inte alls utsättas för povidon, eftersom om detta är 
det noterat och uppmärksammat i journalerna, men kvacksalvarna 
på Regionsjukhuset i Sundvall kan bevisligen inte läsa innantill 

  

Alltså vid kontroll denna dag 2019-03-26 med sjuksköterskor(1:a 
samtalet) på Medicinavdelning 2, Regionsjukhuset, framgår i det 
inspelade samtalet om folsyra-preparatet från PFIZER, som innehåller 
povidon, som är insatt, trots att det inte alls ska sättas in, citat; 

Folacin 

Innehållsdeklaration 

Den aktiva substansen är folsyra. En tablett innehåller 1 mg folsyra. 
Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, 

natriumstärkelseglykolat, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat 

https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20081209000064#composition 

 

Ulla Bittner har sedan tidigare via recept på folsyrapreparat utan 
POVIDON utskrivet via recept av familjeläkaren Mikael Mullaart, och 
därtill har densamme säkerställt i journalerna om uppmärksamhet i 
fråga om just povidon och titandioxid, vilket KVACKSALVARNA på 

Regionsjukhuset uppenbart inte har förmågan att kunna läsa 
innantill om i Ulla Bittner journaler. 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionsjukhuset-i-sundsvall-verksamhetschef-maria-strandberg-20190326
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-regionsjukhuset-i-sundsvall-verksamhetschef-maria-strandberg-20190326
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20081209000064#composition
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Däremot klarar Sundsvalls kommuns anställda sjuksköterska 
Andreas G. av den uppgiften, att LÄSA INNAN TILL med beröm 
godkänt, lyssna här 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-sundsvalls-kommun-sjukskoterska-andreas-
gammeddehewa-20190322 

 

Ulla Bittner har följande diagnos Dyspné, som orsakat 

akutinläggning på Regionsjukhuset i Sundsvall, 2019-03-

18. 

I grunden är Ulla Bittner kroniskt kvicksilverförgiftad, ännu obehandlad, 
säkerställd diagnos kronisk kvicksilverförgiftning kan inte på något sätt 
uteslutas vara grunden till att Ulla Bittner upplever andnöd med flera 
hemska symtom. 

 

Om KVICKSILVERFÖRGIFTNING läser du mera i den 

bifogade pdf filen Heavy Metal Bulletin………………… 

Källa till bifogade pdf filen 

http://www.kemikaliedetektiven.se/hmb/svenska/hg_forgiftn.htm 

 

Du kan läsa ännu mera här 

https://kvicksilveramalgam.se/ 

https://sv-se.facebook.com/pages/category/Community/Tore-Patrick-St%C3%B6rtebecker-
128266910521546/ 

http://web.archive.org/web/20100904044207/http://www.2000taletsvetenskap.nu/uppladdning/st
ortebecker/storteb.htm 

http://www.kemikaliedetektiven.se/hmb/svenska/hg_forgiftn.htm 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-sundsvalls-kommun-sjukskoterska-andreas-gammeddehewa-20190322
https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-sundsvalls-kommun-sjukskoterska-andreas-gammeddehewa-20190322
http://www.kemikaliedetektiven.se/hmb/svenska/hg_forgiftn.htm
https://kvicksilveramalgam.se/
https://sv-se.facebook.com/pages/category/Community/Tore-Patrick-St%C3%B6rtebecker-128266910521546/
https://sv-se.facebook.com/pages/category/Community/Tore-Patrick-St%C3%B6rtebecker-128266910521546/
http://web.archive.org/web/20100904044207/http:/www.2000taletsvetenskap.nu/uppladdning/stortebecker/storteb.htm
http://web.archive.org/web/20100904044207/http:/www.2000taletsvetenskap.nu/uppladdning/stortebecker/storteb.htm
http://www.kemikaliedetektiven.se/hmb/svenska/hg_forgiftn.htm
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ULLA BITTNER DIAGNOS, som orsakade ambulanstransport till 
akuten Regionsjukhuset 2019-03-18 kan vara orsakad bl.a. av 
kronisk kvicksilverförgiftning och tidigare utskrivet waran med 
povidon(plastkulor), det går inte att ställa bortom allt rimligt tvivel. 

 

Därtill av tidigare rotfyllda tänder, som numera är bortsanerade, Ulla 
Bittner har haft detta problem tidigare redan i landstinget 
Värmlands regi, där blodförtunning skrevs ut även den gången. 

Alltså ingen åtgärd då heller utifrån kronisk kvicksilverförgiftning 
och ingen alls kontroll av senare upptäckt nekortisk vävnad i 
tandben/käkben, som säkerställdes att det gjordes av Ulf Bittner på 
Regionsjukhuset i Sundsvall. 

 

Och därefter sanerades bort – alltså kallbrand i käkbenen som 
landstinget Värmland och landstinget Västernorrland för egen 
maskin inte upptäckt utan ”konsulten” Ulf Bittners inblandning. 

 

NOTERAS SÄRSKILT 

Noteras särskilt att det enda som gavs samtycke till på akuten 
Regionsjukhuset 2019-03-18 var blodförtunnande FRAGMINE, inget 
annat i MEDICINVÄG fick ges ULLA BITTNER utan samtycke från 
Ulf Bittner.  

 

Alltså Ulf Bittner ombud enligt oinskränkbar generalfullmakt och 
därtill anhörig -- som därmed säkerställdes att avvisas från akuten 
med POLIS --  detta utifrån anmälan från anställda läkare och ssk på 
Regionsjukhuset/Sundsvall -- för att ombudet/anhörige Ulf Bittner 
säkerställt Patientlag 4 kap. för att värna om den lag och rätt som 
Ulla Bittner inte alls kan och känner eller ens kan hävda pga. 
sjukdom, enorma VÅRDSKADOR och pågående kvicksilver 
förgiftning som skadar ULLA BITTNER, alltså skadare kontinuerligt 
hjärna, nervsystemet och övriga människokroppen. 
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ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE 

Ingen KVACKSALVARE har kompetens att bevisa det motsatta på 
KVACKSALVAR SJUKHUSET REGIONSJUKHUSET I SUNDSVALL I 
REGION VÄSTERNORRLAND. 

 

Om denna diagnos Dyspné, citat 

Dyspné, andnöd, är en obehaglig känsla av att inte kunna få luft, vilket 
kan leda till hyperventilation. 

Dyspné kan orsakas av hyperkapni (hög nivå av koldioxid i blodet) och är 
ett vanligt symptom vid en lång rad fysiska sjukdomar, framförallt hjärt- 
och lungsjukdomar, däribland lungödem och hjärtsvikt.  

Det kan även bero på panikångest (genom påslag av perifera 
nervsystemet) och ingå som symtom i somatoforma störningar (då 
tillståndet endast är upplevt). 

Det är ett vanligt symtom vid cancer, i synnerhet lungcancer,[1] men 
även bröstcancer.[2] Eftersom andningen står under kontroll av autonoma 
nervsystemet och endokrina systemet, kan även endokrina 
sjukdomar och nervsjukdomar ge dyspné som symtom. 

Källa till ovan citerat 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dyspn%C3%A9 

 

ÅTERIGEN BEGÄRES ATT ARBETSTGIVAREN SOM ÄGER 
ARBETSGIVARE ANSVARET säkerställer att bättre/effektivare 
VÅRD/UTREDNING OCH BEHANDLING SÄKERSTÄLLS utifrån att Ulla 
Bittner äger rättigheten till fri rörlighet och bättre/effektivare vård, 
utredning och behandling av kroniskt kvicksilverförgiftade bl.a. finns i 
TYSKLAND, vilket delgivits om sedan tidigare. 

 

Därtill har delgivits sedan tidigare pdf fil om artikel i LÄKARTIDNINGEN 
från 2004 av EU-rättsprofessor till alla folkvalda i regionfullmäktige, där 
det framgår mycket klart och tydligt om rättsordningen och rättssäkerhet 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Luft
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperventilation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperkapni
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Symptom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lung%C3%B6dem
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtsvikt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Panik%C3%A5ngest
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perifera_nervsystemet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perifera_nervsystemet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Somatoforma_st%C3%B6rningar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lungcancer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dyspn%C3%A9#cite_note-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6stcancer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dyspn%C3%A9#cite_note-2
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autonoma_nervsystemet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Autonoma_nervsystemet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endokrina_systemet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endokrina_sjukdomar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Endokrina_sjukdomar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nervsjukdomar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dyspn%C3%A9
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utifrån denna rättighet till bättre/effektivare vård inom EU men utanför 
Vård Sverige. 

 

Ulla Bittner är således säkerställd enligt rättsordning att Region 
Västernorrlands folkvalda säkerställer denna rättsordning gentemot de 
av som uppenbart äger arbetsgivare ansvaret nämligen de folkvalda 
politikerna, eftersom de anställda KVACKSALVARNA bevisligen inte ens 
kan läsa innantill i befintliga Ulla Bittners journaler. 

 

Trovärdigheten för anställda är uppenbart därav lika med NOLL och det 
föreligger därmed ett ansvar som ägs av arbetsgivaren att anmäla dessa 
KVACKSALVARE till rättsvårdande myndighet utifrån att dessa 
uppenbart säkerställer att Ulla Bittner utsätts för mycket stor fara 
nämligen ett enormt hot emot dennes liv, hälsa och framtida livskvalitet. 

 

Lagbrott emot liv och hälsa är mycket allvarliga brott i Brottsbalken, vilket 
delgivits de folkvalda/arbetsgivaren i tidigare skrivelse. 

 

VÄNLIGEN ÅTERKOPPLA MYCKET SKYNDSAMT UTIFRÅN DENNA 
KOMMUNICERING , ALLTSÅ ÅTERKOPPLING BERGÄRES MYCKET 
SKYNDSAMT FRÅN JAN-OLOV HÄGGSTRÖM, GLENN NORDLUND 
OCH LENA ASPLUND I GEMENSAMT STÄLLNINGSTAGANDE. 

 

För Ulla Bittner, som pga. VÅRDSKADOR inte kan föra sin egen talan i 
nuvarande sjukdomstillstånd och därmed inte kan självt säkerställa t.ex. 
vad Patientlag 4 kap. ger vid handen och därmed är fullständigt rättslös, 
värnlös och utsatt för enormt HOT OCH FARA FÖR LIV, HÄLSA OCH 
FRAMTIDA LIVSKVALITET FÖRELIGGER! 

 

För Ulla Bittner genom anhörige/ombudet utifrån oinskränkbar 
generalfullmakt, som är fullt ut accepterad i legal mening, då ingen 
bestridit densamma i laga ordning i beslut med besvärshänvisning. 

Ulf Bittner 
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Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
 
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
 
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
 
This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. 
Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is 
strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, 
please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-
operation 
 
Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets 
Radioanstalt, FRA. 
 
WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence 
Radio Establishment. 

 
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

